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ÖVERTORNEA KOMMUN

KPRJKHR

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sanimanträdesdalurn

20 15-06-25
Konferensrummet, Särkivaaragården
Torsdag 25 juni kl. 11:00-12:00

Plats och tid

Beslutande

Ulf Zakariasson (ÖFA) Ordförande
Tomas Mörtberg (C) Kommunstyrelsen
Anna-Greta Sandqvist SRF
Gisela Lampinen PRO
Ragnar Suup PRO
Tage Malmström SPF Seniorerna
Ingrid Fryksell SPF Seniorerna
Kerstin Vikgren Hjärt och lungföreningen
Kerstin Torebäck, PRO
Eivor Ylitalo, PRO

Övriga deltagande

Carina Ylipuranen stöd och omsorgschef, Carina Vikeväinen sekreterare,
Tomas Vedestig, kommunstyrelsen

Utses all juslera

Tage Malmström, SPF Seniorerna

Undersknfler

Paragral~r

Ordförande

Ul Zakariasson (ÖFA)
Jusierande
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Kommunal information
Ordförande Ulf Zakariasson, Kommunalråd Tomas Mörtberg och Stöd och
omsorgschef Carina Ylipuranen informerar:
-

-

Kl. 12:00 har ledamöterna gemensam grill -lunch på avdelningen.
Det bjuds på ortens potatis, grönsaker och grillad lax.
Tjänsten som ÄFO -chef (chef för omsorgen av äldre och individer med
funktionsnedsättning) vakanshålls.
AMI och flykting verksamheten kommer att tas över av stöd och
omsorgsförvaltningen fran och med 1juli 2015.

Budgetarbetet inför 2016 pågår. Arbetet med gratis bussresor inom
kommunen fortsätter.
De tidigare lokalerna för korttids, Lilla länsmansgarden är uppsagda
från 1januari 2016.

Ombyggnationen på Zakarigarden är klar. Gemensamma lokaler för de
boende har byggts till.
Särskilt boende platser har minskats ned med 17 platser.
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Övriga frågor
Finns det planer på att höja maxtaxan inom äldreomsorgen?
Nej det har inte diskuterats i kommunen.
Finns det anhörigstödjare i kommunen?
Nej, för närvarande har inte kommunen någon som är anställd som
anhörigstödjare.

Går det att ordna distriktssköterskemottagning en dag per vecka i Svanstein?
Det kan ses över, om det är möjligt att ordna något samarbete med Landstinget.

Ska Biörkebygarden följa kommunens matsedel?
Det är kostservice som har hand om köken, matsedeln planeras där.
Kosichef Karin Anttila svarar via e-post pa fragan:
De ska följa kommunens matsedel, de far inte byta ut maträtter, produkter eller
annat. Ibland kan det vara problem med leveranser, men det händer inte ofta.

Kan ledamöterna få skriftlig information om hur social och
omsorgsförvaltnin2ens organisation ser ut?
Ja det kan skickas ut tillsammans med protokollet fran mötet.

uslerades sign

41~

Uldragsbesiyrkande

ÖVERTORNEA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

*

Sammanträdesdatum

KPRJKHR

2015-06-25
sid 4
KPRJKHR §6
Nästa möte
Nästa möte är torsdag 15 oktober kl. 12:00 i Stora sammanträdesrummet
Kommunhuset.
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